Egzemplarz nr 1

Malbork, dnia 01.09.2015 r.

Wszyscy Zainteresowani
(strona internetowa Zamawiającego)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 155972-2015 z dnia 2015-06-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Malbork
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sprawdzeniu stany
technicznego z wykonaniem pomiarów ochronnych obiektów budowlanych
administrowanych przez JW1128 Malbork. Szczegółowy zakres prac do wykonania
został określony...
Termin składania ofert: 2015-07-06
Malbork: Badania okresowe instalacji elektrycznych z wykonaniem pomiarów
ochronnych dla JW 1128 Malbork oraz jednostek będących na zaopatrzeniu
Numer ogłoszenia: 225620 - 2015; data zamieszczenia: 01.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
ZP/72/VI/2015/NJ
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie
Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 155972 - 2015r.

Zamówień

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 1128, ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork,
woj. pomorskie, tel. 261 536 216, 261 536 713, faks 261 536 275, 261 536 713.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: JEDNOSTKA WOJSKOWA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Badania okresowe instalacji
elektrycznych z wykonaniem pomiarów ochronnych dla JW 1128 Malbork oraz
jednostek będących na zaopatrzeniu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
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II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
usługi polegającej na sprawdzeniu stany technicznego z wykonaniem pomiarów
ochronnych obiektów budowlanych administrowanych przez JW1128 Malbork.
Szczegółowy zakres prac do wykonania został określony w załączonych do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia dokumentach a w szczególności w: a) Specyfikacja
techniczna b) Formularze cenowe c) Projekcie umowy Wymagania stawiane
Wykonawcy: - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami
technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. - Wymagana jest
należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, - Ustalenia i decyzje dotyczące
wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym
przedstawicielem wykonawcy. - Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych
i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego
wykonania zamówienia. - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu
drogowym i zasad bezpieczeństwa w zakresie poruszania się pojazdów mechanicznych
po obiekcie lotniskowym oraz innych zaleceń przekazywanych doraźnie przez osobę
koordynującą. - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponosi pełną odpowiedzialność
w tym zakresie. - W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej, obiektów
budowlanych, dróg - Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia powstałych szkód
i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt. - Wykonawca jest zobowiązany
do utrzymania czystości w rejonie wykonywania prac. Za wszelkie zdarzenia powstałe
w wyniku nie przestrzegania tych zobowiązań konsekwencje ponosi wykonawca robót
wraz z odpowiedzialnością materialną. - W czasie wszystkich wykonywanych prac
należy stosować niezbędne techniczne i organizacyjne środki ochrony tak, aby
sprawdzenie nie spowodowało niebezpieczeństwa dla osób i mienia, a także
uszkodzenia obiektu i wyposażenia nawet, gdy stwierdzono niezgodności. Oględziny
powinny być zorganizowane i wykonane zgodnie z wymaganiami norm i przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy. - Wykonawca po zawarciu umowy winien przesłać do
Dowódcy Jednostki Wojskowej 1128 wykaz osób, które będą realizować zadanie oraz
przyjeżdżać na teren kompleksów koszarowych celem wystawienia dokumentów
uprawniających do poruszania się w/w kompleksach. - Na terenach wojskowych
obowiązuje zakaz używania urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. W celu
wykonywania fotografii itp. Wykonawca musi wystąpić do Dowódcy Jednostki
Wojskowej 1128 o zgodę na używanie tego rodzaju urządzeń i wykonywanie zdjęć. Wykonawca na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac, zobowiązany jest wystąpić
o przepustkę zgodnie z zasadami funkcjonowania systemu przepustkowego dla firm
zewnętrznych realizujących zadania na terenie kompleksów JW 1128. Ponad to
Wykonawcy realizujący prace na terenie lotniska wojskowego powinni przejść
odpowiednie szkolenie z zasad FOD przed wydaniem przepustek. - Do wykazu
niezbędne są dane osób, które będą wykonywała prace tj.: imię i nazwisko, nazwę
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i numer dowodu tożsamości, czasookres oraz miejsce i rodzaj wykonywanej pracy,
a także nazwę firmy (podwykonawcy). W przypadku pojazdów należy podać
czasookres i miejsce wykonywanej pracy, markę pojazdu oraz numer rejestracyjny. - Po
zakończeniu inwestycji przepustki osobowe okresowe i samochodowe należy zdać do
Sekcji Ochrony Fizycznej. - Wykonawca będący cudzoziemcem lub zatrudniającym
cudzoziemców przed przystąpieniem do realizacji umowy zobowiązany jest
poinformować Zamawiającego o tym fakcie w celu uzyskania akceptacji Służb
Kontrwywiadu Wojskowego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.00.00-1, 71.35.61.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Badania okresowe instalacji elektrycznych z wykonaniem pomiarów
ochronnych na terenie składów MPS i budynków w JW 1128 w Malborku.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I
ZAMÓWIENIA:

ADRES

WYKONAWCY,

KTÓREMU

UDZIELONO

 USŁUGI ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE Stanisław Napiórkowski,
ul. Żeromskiego 17/14, 82-200 MALBORK, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34473,55 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 Cena wybranej oferty: 8306,00
 Oferta z najniższą ceną: 8306,00 / Oferta z najwyższą ceną: 38517,45
 Waluta: PLN.
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Część NR: 2
Nazwa: Badania okresowe instalacji elektrycznych z wykonaniem pomiarów
ochronnych na terenie JW. 1300 w Pruszczu Gdańskim
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO
ZAMÓWIENIA:
 USŁUGI ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE Stanisław Napiórkowski,
ul. Żeromskiego 17/14, 82-200 MALBORK, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12436,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 Cena wybranej oferty: 2725,00
 Oferta z najniższą ceną: 2675,50 / Oferta z najwyższą ceną: 16200,00
 Waluta: PLN.

DOWÓDCA

Wykonano w 1 egz.:
Egz. nr 1 – ad acta (T:11/13) (B c)
Wykonał: M. Sikorska, dnia 01.09.2015r., (tel. 261 536 789)
Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych
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